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Η φυματίωση ζει ανάμεσά μας και απειλεί την ανθρωπότητα. Στο 
συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι ανά την υφήλιο πνευμονολόγοι, όπως 
ανακοινώθηκε στο 4ο Εθνικό Συμπόσιο Φυματίωσης, που διοργάνωσε 
στη Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Μελέτης Πνευμονοπαθειών και 
Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος σε συνεργασία με την Ελληνική 
Πνευμονολογική Εταιρεία, την Ελληνική Ένωση κατά της Φυματίωσης 
και των Νόσων του Αναπνευστικού Συστήματος και εκπροσώπους του 
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). 

Η εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της  Παγκόσμιας Ημέρας κατά της 
Φυματίωσης, όπως έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας η 24η  Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία το 1882 ο Robert Koch 
ανακάλυψε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. 

 Στο συμπόσιο δόθηκε η ευκαιρία ευρείας ανασκόπησης από 
εξειδικευμένους πνευμονολόγους, παιδοπνευμονολόγους, 
λοιμωξιολόγους και εκπροσώπους της επιτροπής φυματίωσης του 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. των επιδημιολογικών δεδομένων, των σύγχρονων 
μεθόδων ανίχνευσης και αντιμετώπισης της νόσου, αλλά ταυτόχρονα και 
επισήμανσης των σημαντικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο 
αντιφυματικός αγώνας στην Ελλάδα. 

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια του συνεδρίου, το 2009 ανιχνεύτηκαν 
παγκοσμίως περίπου 9.000.000  νέες περιπτώσεις φυματίωσης και 
δηλώθηκαν 1,7 εκατομμύρια θάνατοι. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη 
ανησυχία, όπως τονίστηκε από τους ειδικούς, είναι ότι αυξάνει συνεχώς η 
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πολυανθεκτική στη θεραπεία φυματίωση (MDR) όπως και η εξαιρετικά 
πολυανθεκτική φυματίωση (XDR). Στην πολυανθεκτική φυματίωση 
πρωταγωνιστούν παγκοσμίως οι χώρες τις πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η 
Ελλάδα, δυστυχώς, ως χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών και 
προσφύγων, κατέχει το δυσάρεστο προνόμιο να περιλαμβάνεται στον 
πρόσφατο χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανάμεσα στις 
χώρες με μεγάλα ποσοστά πολυανθεκτικής φυματίωσης.  

Αιτίες, που συμβάλουν επίσης στο παραπάνω γεγονός, είναι η 
παραμέληση του αντιφυματικού αγώνα και η μη εφαρμογή του 
ολοκληρωμένου προγράμματος, που εκπόνησε από ετών η Επιτροπή 
Φυματίωσης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και η οποία έχει ουσιαστικά 
αδρανοποιηθεί.  

Όσον αφορά ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει 
πλήρης αποδιοργάνωση του Πρότυπου Αντιφυματικού Ιατρείου, με 
αποτέλεσμα να παραμελείται ο αντιφυματικός εμβολιασμός στα σχολεία 
και η ανίχνευση και παρακολούθηση της νόσου σε ευπαθείς ομάδες. 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κέντρο αναφοράς μυκοβακτηριδίου, ώστε 
να ανιχνεύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα τόσο το μυκοβακτηρίδιο 
της φυματίωσης, όσο και οι ανθεκτικές μορφές του, με αποτέλεσμα να 
αποστέλλονται τα λαμβανόμενα από τους ασθενείς δείγματα στην Αθήνα 
ακόμα και από το μόνο οργανωμένο Πνευμονολογικό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, το  Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου».  

Ένα άλλο γεγονός που επισημάνθηκε, είναι ότι η Θεσσαλονίκη και 
ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα στερούνται ειδικής Μονάδας Νοσηλείας 
πολυανθεκτικής φυματίωσης για τη μακροχρόνια απομόνωση και ειδική 
νοσηλευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.  

Χρειάζεται η άμεση ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, ώστε να προωθηθούν άμεσες λύσεις, καθώς οι 
τεράστιες πρόοδοι της επιστήμης δεν στάθηκαν ικανοί παράγοντες για 
την ολοσχερή εξολόθρευση της φυματίωσης και το πρόβλημα ακόμα και 
σήμερα παραμένει σοβαρό και ανοιχτό. Αν δεν αντιμετωπιστεί μέσα 
στην επόμενη 20ετία θα μολυνθούν σχεδόν ένα δισεκατομμύριο 
άνθρωποι και 35 εκατομμύρια θα πεθάνουν.  

 


